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ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:
1.

Εθαξκόζηε αλίρλεπζε δηαηξνθηθνύ θηλδύλνπ ζε θάζε αζζελή ζε θίλδπλν ή κε
έιθε θαηάθιηζεο, ζε θάζε ηνκέα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.
Δεδνκέλνπ όηη ε δπζζξεςία ελδερνκέλσο λα είλαη έλαο αλαζηξέςηκνο παξάγνληαο
θηλδύλνπ γηα ηε δεκηνπξγία ειθώλ, είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα εληνπηζηεί έγθαηξα θαη
λα αληηκεησπηζηεί. Επηπιένλ, ιόγσ ηνπ πςεινύ επηπνιαζκνύ ηεο λόζνπ ζε όια
ηα επίπεδα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θάζε αζζελήο πνπ λνζειεύεηαη ζε έλα
λνζνθνκείν ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζε αλίρλεπζε δηαηξνθηθνύ θηλδύλνπ γηα λα
δηαπηζησζεί εάλ ν αζζελήο έρεη θάπνηεο δηαηξνθηθέο ειιείςεηο. Απηό πεξηιακβάλεη
αζζελείο πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν ή έρνπλ ήδε αλαπηύμεη έιθε θαηάθιηζεο.

1.1

Η αλίρλεπζε δηαηξνθηθνύ θηλδύλνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε έλα έγθπξν,
αμηόπηζην θαη εύρξεζην εξγαιείν πνπ είλαη γξήγνξν θαη εύθνιν ζηε ρξήζε
θαη απνδεθηό ηόζν από ηνπο αζζελείο όζν θαη από ηνπο εξγαδόκελνπο
ζηελ πεξίζαιςε.
Είλαη ζεκαληηθό ην εξγαιείν απηό λα ζεσξείηαη έγθπξν, αμηόπηζην θαη θαηάιιειν γηα
ηελ νκάδα ησλ αζζελώλ πνπ εμεηάδεη. Τν εξγαιείν ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη
ππόςε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ βάξνπο (π.ρ. ιηπνβαξήο ή παρύζαξθνο),
θαζώο θαη ηελ πξνεγνύκελε θαη πηζαλή κειινληηθή κεηαβνιή ηνπ βάξνπο, νη
νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ πξόζιεςε ηξνθήο ή ηελ όξεμε θαη ηε βαξύηεηα ηεο
λόζνπ. Είλαη ζεκαληηθό ην ίδην εξγαιείν λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξνπο
ηνκείο πεξίζαιςεο, (γηα ηε γεθύξσζε ηνπ «ράζκαηνο ζεξαπείαο») γηα λα
ελζαξξύλεηαη ε ζπλέρηζε ηεο ζεξαπείαο.
Είλαη επίζεο ζεκαληηθό ην εξγαιείν ειέγρνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
αλίρλεπζε ππν-θαη ππεξ-ζηηηζκνύ θαη λα δείρλεη ηνπο δηαηξνθηθνύο θηλδύλνπο ζε
όινπο ηνπο ηύπνπο ησλ αζζελώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ κε δηαηαξαρέο
ηνπ ηζνδπγίνπ πγξώλ πγξώλ θαη εθείλσλ ζηνπο νπνίνπο ην βάξνο θαη ην ύςνο δελ
κπνξεί λα κεηξεζεί εύθνια.

1.2

Όινη νη ηνκείο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζα πξέπεη λα θξαηνύλ δηάθαλε
πνιηηηθή όζν αθνξά ηελ αλίρλεπζε δηαηξνθηθνύ θηλδύλνπ θαη ηε ζπρλόηεηα
απηήο.
Κάζε ηνκέαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζα πξέπεη λα θξαηά δηάθαλε πνιηηηθή όζν
αθνξά ηελ αλίρλεπζε δηαηξνθηθνύ θηλδύλνπ, ε νπνίνο κπνξεί λα πνηθίιιεη αλάινγα
κε ην «ράζκα ζεξαπείαο» ηνπ, ηνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο θαη ζπγθεθξηκέλνπο
πιεζπζκνύο αζζελώλ, ζηνπο νπνίνπο ν βαζκόο ππνζηηηζκνύ κπνξεί λα πνηθίιιεη
ζε κεγάιν βαζκό. Τα απνηειέζκαηα ηεο αλίρλεπζεο, ηδηαίηεξα όηαλ απαηηείηαη
δξάζε, ζα πξέπεη λα αλαθνηλώλνληαη κεηαμύ ησλ ρώξσλ πγείαο.

2.

Παξαπέκςηε θάζε αζζελή κε δηαηξνθηθό θίλδπλν ή πξνβιήκαηα θαζώο θαη
απηνύο κε έιθε θαηάθιηζεο ή θίλδπλν δεκηνπξγίαο ζε δηαηηνιόγν θαη αλ
ρξεηαζηεί, επίζεο, ζε κηα δηεπηζηεκνληθή νκάδα πνπ πεξηιακβάλεη
δηαηηνιόγν, λνζειεπηή κε γλώζεηο δηαηξνθήο, ηαηξό, ινγνζεξαπεπηή,
εξγνζεξαπεπηή ή / θαη νδνληίαηξν.
Η ζξεπηηθή ππνζηήξημε είλαη από θαηξό έλα από ηα πην ακθηιεγόκελα δεηήκαηα όζν
αθνξά ηηο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ζηε ζύγρξνλε ηαηξηθή. Απηή ηε ζηηγκή, όκσο,
ππάξρνπλ αθιόλεηεο απνδείμεηο όηη ε ειιηπήο δηαηξνθή απνηειεί αλεμάξηεην

παξάγνληα θηλδύλνπ γηα ηξηηνβάζκηα λνζεξόηεηα, απμεκέλε δηάξθεηα παξακνλήο
ζην λνζνθνκείν,
πςειόηεξα
πνζνζηά
επαλαιακβαλόκελεο
λνζειείαο,
θαζπζηέξεζε ηεο αλάξξσζεο, ρακειόηεξε πνηόηεηα δσήο, θαζώο θαη πςειόηεξν
θόζηνο λνζειείαο θαη κεγαιύηεξε ζλεζηκόηεηα.
Επνκέλσο, εάλ ε αλίρλεπζε δηαηξνθηθνύ θηλδύλνπ εληνπίδεη αζζελείο πνπ είλαη
επηξξεπείο ζηε δεκηνπξγία ειθώλ θαηάθιηζεο ή ήδε πάζρνληεο, λα ππνζηηίδνληαη ή
λα αληηκεησπίδνπλ δηαηξνθηθό πξόβιεκα, ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα παξαπέκπεη
ζε κηα πην νινθιεξσκέλε δηαηξνθηθή αμηνιόγεζε από έλαλ δηαηηνιόγν ή ζε
πεξίπησζε αλάγθεο κηα πην εκπεξηζηαησκέλε αμηνιόγεζε από κηα δηεπηζηεκνληθή
νκάδα δηαηξνθήο.
2.1

Αθνινπζήζηε ηηο ζρεηηθέο θαη βαζηζκέλεο ζε απνδείμεηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο
ζρεηηθά κε ηελ εληεξηθή δηαηξνθή γηα αζζελείο κε έιθε θαηάθιηζεο ή κε
θίλδπλν δεκηνπξγίαο θαη νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ δηαηξνθηθνύο θηλδύλνπο ή
πξνβιήκαηα. Είλαη ζαθέο όηη ππάξρνπλ άιιεο πεξηζζόηεξν ιεπηνκεξείο θιηληθέο
θαηεπζύλζεηο γηα ηε δηαηξνθή θαη πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο. Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα
ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηεο αθπδάησζεο.

2.2

Παξέρεηε δηαηξνθηθή ππνζηήξημε ζε θάζε αζζελή κε δηαηξνθηθό θίλδπλν ή
πξνβιήκαηα όπσο επίζεο θαη ζηνπο αζζελείο πνπ πάζρνπλ ή πνπ
βξίζθνληαη ζε θίλδπλν αλάπηπμεο ειθώλ θαηάθιηζεο θαη αθνινπζήζηε ηελ
πνξεία ηνπ δηαηξνθηθνύ θύθινπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηε δηαηξνθηθή
αμηνιόγεζε, ηελ εθηίκεζε ησλ δηαηξνθηθώλ απαηηήζεσλ, ηε αλαγλώξηζε ηεο
νδνύ ζίηηζεο, ηελ παξαθνινύζεζε ησλ δηαηξνθηθώλ εθβάζεσλ θαη επηπιένλ,
ηελ επαλαμηνιόγεζε ηεο δηαηξνθηθήο θαηάζηαζεο, όηαλ παξαηεξείηαη αιιαγή
ζηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο.
Οη αζζελείο κπνξεί λα ρξεηαζηνύλ δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα δηαηξνθήο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο αζζέλεηάο ηνπο. Επηπιένλ, ην πξόγξακκα απηό πξέπεη λα ξπζκίδεηαη
αλάινγα κε ηελ θιηληθή ηνπο εηθόλα. Αλ δελ ξπζκηζηεί ζσζηά, ελδερνκέλσο λα δνζεί
ιαλζαζκέλε ζεξαπεία. Οη θιηληθέο δηαδηθαζίεο κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ
απνηειεζκαηηθά εάλ ππάξρεη κηα ηζρπξή ππνδνκή. Η θιηληθή νκάδα πξέπεη λα
θαηαλνήζεη ηα δηάθνξα ζηνηρεία πνπ εκπιέθνληαη ζηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή
ππεξεζηώλ θαη απηό επίζεο πεξηιακβάλεη ην ηκήκα εζηίαζεο, ηε ρξεκαηνδόηεζε θαη
ηα αλώηαηα ζηειέρε.

2.3

Δώζηε ζε θάζε αζζελή κε δηαηξνθηθό θίλδπλν, όπσο επίζεο θαη ζε αζζελείο κε
έιθε θαηάθιηζεο ή πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν δεκηνπξγίαο, ηνπιάρηζηνλ 35 kcal
γηα θάζε θηιό ζσκαηηθνύ βάξνπο εκεξεζίσο κε 1,5γξ πξσηεΐλώλ αλά θηιό
εκεξεζίσο θαη δεηήζηε πξόζιεςε πγξώλ πνπ ηζνδπλακεί κε 1 ml αλά kcal
εκεξεζίσο.
Ο πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηεο δηαηξνθηθήο παξέκβαζεο είλαη λα παξάζρεη επαξθή
ζξέςε από ην ζηόκα. Με ηε δηαπίζησζε νπνηνπδήπνηε πεξηνξηζκνύ ζε πξόζιεςε
θαγεηνύ ή πγξώλ, πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ην πεξηβάιινλ ηνπ αζζελνύο , όπσο ε
επθνιία πξόζβαζεο ζε θαγεηό, θνηλσληθά θαη ιεηηνπξγηθά δεηήκαηα, παξάιιεια κε
ην πεξηερόκελν ηεο δηαηηνινγίνπ. Αιιαγέο ζηνπο παξάγνληεο απηνύο κπνξνύλ λα
ελζαξξύλνπλ ή λα δηεπθνιύλνπλ ηελ από ηνπ ζηόκαηνο πξόζιεςε ηξνθήο.
Όπνπ ε εληζρπκέλε θαλνληθή δηαηξνθή δελ είλαη δπλαηή, κπνξεί λα ιεθζεί ππ’ όςηλ
ε ιήςε εθ ηνπ ζηόκαηνο ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο θαη αλ ε θαλνληθή ζίηηζε ή ε
ιήςε ζπκπιεξσκάησλ απνηπγράλνπλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ
αζζελνύο , άιινη νδνί (όπσο κε ζσιήλα ζίηηζεο) κπνξνύλ λα αθνινπζεζνύλ, αλ θαη
πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε νη θίλδπλνη πνπ ειινρεύνπλ κε απηέο ηηο παξεκβάζεηο.
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2.4

Η δηαηξνθηθή δηαρείξηζε αζζελώλ ζε δηαηξνθηθό θίλδπλν θαη αζζελώλ κε έιθε
θαηάθιηζεο ή θίλδπλν δεκηνπξγίαο απηώλ, πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα
ιακβάλνπλ παξεγνξεηηθή αγσγή ή αγσγή θαηά ην ηέινο ηεο δσήο ηνπο,
πξέπεη λα έρεη αλάινγν ραξαθηήξα θαη λα ιακβάλεη ππόςε ην πξνγλσζηηθό
πξνθίι ησλ αζζελώλ. Επηπιένλ πξέπεη λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλα ηηο
επηζπκίεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θάζε αηόκνπ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
3.

Πξνζθέξαηε ζηνπο αζζελείο από ηνπ ζηόκαηνο ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο ή/θαη
ζίηηζε κέζσ ζσιήλα πινύζηα ζε πξσηεΐλεο, πέξα απ’ ην ζπλεζηζκέλν
δηαηηνιόγην, ζε αζζελείο κε δηαηξνθηθό θίλδπλν ή πξνβιήκαηα ή ζε απηνύο
πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν δεκηνπξγίαο ειθώλ θαηάθιηζεο ιόγσ νμέσλ ή
ρξόλησλ παζήζεσλ ή κεηά από κηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε.
Η κεηα-αλάιπζε ηνπ Stratton RJ θαη ζπλ. ην 2005 θαη ε Αλαζθόπεζε Cochrane ησλ
Langer θαη ζπλ 2003, αλαθέξνπλ όηη, ηα πινύζηα ζε πξσηεΐλεο ζπκπιεξώκαηα
δηαηξνθήο, όηαλ ρνξεγνύληαη επηπιένλ ηεο ζπλήζνπο δίαηηαο, ζπλδένληαη κε
ζεκαληηθή κείσζε ζηε δεκηνπξγία θαηαθιίζεσλ, ζε ζύγθξηζε κε ηε ζπλήζε
θξνληίδα.
Η πξόιεςε ησλ ειθώλ θαηάθιηζεο ζπλδέεηαη κε πιενλεθηήκαηα θαη γηα ηνλ αζζελή
θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο (κείσζε ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο θαη θαηάιεςεο θιηλώλ
όπσο επίζεο θαη ελδερόκελε κείσζε ηνπ θόζηνπο).

3.1

Τα από ηνπ ζηόκαηνο ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο πινύζηα ζε πξσηεΐλεο θαη/ε
ζίηηζε κε ζσιήλα κπνξνύλ λα πξνζθεξζνύλ ζε αζζελείο κε έιθε θαηάθιηζεο
ή κε ζεκεία δπζζξεςίαο, πέξα απ’ ην ζπλεζηζκέλν δηαηηνιόγην, εάλ δε
κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο απαηηήζεηο κέζσ ηεο θαλνληθήο
ιήςεο ηξνθήο.
Μέρξη ηώξα δελ ππάξρνπλ ηζρπξά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα βειηησκέλε ζεξαπεία
ησλ θαηαθιίζεσλ κέζσ ηεο ρνξήγεζεο δηαηξνθηθώλ ζπκπιεξσκάησλ. Παξ’ όια
απηά, είλαη πξνθαλέο όηη πνιινί νμέσο ή ρξνλίσο πάζρνληεο κε εγθαηεζηεκέλα
έιθε θαηάθιηζεο έρνπλ αθνύζηα απώιεηα βάξνπο θαη δπζζξεςία. Παξέρνληαο
επηπιένλ δηαηξνθηθά ζπκπιεξώκαηα πέξα από ηελ θαλνληθή ιήςε ηξνθήο θαίλεηαη
λα είλαη έλαο ινγηθόο ηξόπνο γηα λα ηξνθνδνηεζνύλ νη ζσκαηηθέο ειιείςεηο ζε
καθξν- θαη κηθξν-ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη γηα παξνρή επηπιένλ ζξεπηηθώλ
ζπζηαηηθώλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ηζηώλ ηνπ δέξκαηνο, ηελ ελίζρπζε ηεο αληίζηαζήο
ηνπο θαη ηελ πξνώζεζε ηεο επηδηόξζσζήο ηνπο. Απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό, δηόηη νη
δπζζξεπηηθνί αζζελείο κε θαηαθιίζεηο αληηκεησπίδνπλ ζπρλά πξόβιεκα ζηελ
θάιπςε ησλ δηαηξνθηθώλ ηνπο αλαγθώλ κέζσ θαλνληθήο πξόζιεςεο ηξνθήο.

3.2

Φνξεγήζηε από ηνπ ζηόκαηνο ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ζίηηζε κέζσ
ζσιήλα κεηαμύ ησλ θαλνληθώλ γεπκάησλ, έηζη ώζηε λα κελ επεξεαζζεί ε
ζπλήζεο ιήςε θαγεηνύ θαη πγξώλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαλνληθώλ
γεπκάησλ.
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